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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2011. január 27.-i ülésére 

A Fadrusz utca egyirányúsításához szükséges fedezet biztosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság az egészségügyi központ építésével kapcsolatosan (2740 

Abony, Újszászi út 21-23. hrsz. 2069) az építési engedélyben feltételekhez kötötte a 

szakhatósági hozzájárulás megadását, melyek a következők: 

 

- várakozóhelyet kellett kialakítani szilárdburkolattal, térburkoló kővel, gyephézagos 

betonnal.  

- a Fadrusz utcát 65 m hosszan ki kellett építeni. 

 

A Fadrusz utca építésének engedélyezési tervdokumentációját a Hírös Modul Kft. elkészítette, 

a Nemzeti Közlekedési Hatóság a KA/8057/18/2010 számú határozatában engedélyezte azt. 

 

Az engedély 6. pontjában a Hatóság rendelkezik az út elkészültét követő forgalomtechnikai 

változásokról, melyet a következőképpen fogalmaz meg: 

„A Fadrusz utcát az Újszászi út felől egyirányúsítani kell. A Fadrusz utca Vörösmarty utca 

felöli végére – a tervtől eltérően – „Behajtani tilos” közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.” 

(előterjesztés 1. sz. melléklete) 

 

Az Abony, Újszászi út 21-23. 2069 hrsz-ú ingatlanon lévő Kostyán Andor Rendelőintézet 

használatba vételi eljárása során a Nemzeti Közlekedési Hatóság mint szakhatóság a 

hozzájárulás kiadásánál a következő kikötéssel élt: 

 

„ A gépjárművek részére kialakított várakozóhelyeknél „Parkolóhely” közúti jelzőtábla tábla 

elhelyezendő. Határidő: 2011. 01.31.” (előterjesztés 2. sz. melléklete) 

 

A fentieket figyelembe véve a Fadrusz utca forgalmát egyirányúsítani szükséges, melynek 

érdekében a következő táblákat kell kihelyezni: 

 

Az Újszászi út Fadrusz utca kereszteződésébe egyirányú forgalmat jelölő tábla, a Fadrusz utca 

Vörösmarty utca felöli végére a behajtani tilos tábla, valamint az egészségügyi intézmény 

parkolójából való kihajtás esetén a kötelező haladási irányt megadó tábla, továbbá a 

kialakított várakozóhelyeknél 2 db parkoló tábla elhelyezése szükséges.(összesen: 5db tábla) 

 

A várható bekerülési költség nettó:57.950,- Ft+Áfa, azaz bruttó 72.440,- Ft. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

……./2011. (I.27.) számú Képviselő-testületi határozat  

A Fadrusz utca egyirányúsításához szükséges fedezet biztosítására 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5db forgalomszabályozó táblát, 5 

darab tartóoszlopot, illetve 10 darab bilincskészletet) az ERGOL Mérnöki és 

Marketing Szolgáltató Kft-től megrendeli. A beszerzés költségét összesen bruttó 

72.440,- Ft-ot a 2011.évi költségvetésében biztosítja. 

 

2. Abony Város Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 

 
 

Határidő:  2011. január 31. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

 

 

 

 

Abony, 2011. január 13. 

 

 

 

 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

 polgármester 

 

 


